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ARTYKU  PROMOCYJNY STOWARZYSZENIE PRZEMYS U WAPIENNICZEGO

SK D SI  BIOR  SOLE?
W wyniku licznych bada  i testów stwier-
dzono, e naloty pojawiaj ce si  na murach, 
mo na podzieli  na dwie kategorie: wykwi-
ty solne (wyst puj  najcz ciej; s  to g ównie 
chlorki, siarczki, siarczany) oraz wykwity 
wapienne. Dotychczas zidentyfikowano 
12 zwi zków chemicznych, które mog
w postaci wykwitów pojawi  si  na kon-
strukcjach murowych. Aby wyst pi y wy-
kwity solne musz  zaistnie  specjalne ku 
temu warunki: musi istnie ród o soli roz-
puszczalnej w wodzie ( ród em mo e by :
zaprawa, ceg a, wynik reakcji ceg a-zapra-
wa, otoczenie muru lub elewacji: atmosfera, 
grunt, stosowane rodki do czyszczenia ele-
wacji, etc.) oraz woda, w której te sole ule-
gaj  rozpuszczeniu. Nawet je li istnieje ró-
d o soli rozpuszczalnej w wodzie, ale nie ma 
ono kontaktu z wod , to na elewacji nie poja-
wi  si adne zanieczyszczenia. Dlatego, aby 
unikn  wykwitów nale y dokona  nie tylko 
w a ciwej selekcji materia ów (odpowiednia 
ceg a, zaprawa, materia  na izolacj  poziom ,
piasek wolny od soli i zanieczyszcze ), ale 
równie  chroni  mury przed zgubnym dzia-
aniem wody w trakcie budowy, a pó niej 

w trakcie eksploatacji.

JAKIE STOSOWA  ZAPRAWY, 
ABY OGRANICZY  ILO
WYKWITÓW? 
Oczywi cie cementowo-wapienne! To 
stwierdzenie przeczy istniej cej w ród wy-
konawców opinii, e do wznoszenia elewa-
cji z ceg y klinkierowej nale y u ywa  tylko 
te zaprawy, które nie zawieraj  wapna hydra-
tyzowanego. Okazuje si  jednak, e wykwity 
wapienne na murach nie s  zwi zane z obec-
no ci  w zaprawie wapna hydratyzowanego, 
lecz s  pochodn  procesu hydratacji cemen-
tu portlandzkiego zawartego w zaprawie lub 
betonie. St d wykwity wapienne pojawia-
j  si  równie  na kostce brukowej, elemen-
tach betonowych, klejach i fugach cemento-
wych (Fot. 1), mimo, e w tych produktach 

wapno hydratyzowane nie jest stosowane. 
Stwierdzono równocze nie, e wapno doda-
wane do zaprawy w znacznym stopniu ogra-
nicza mo liwo  pojawienia si  wykwitów 
solnych na murach. Zaprawa murarska po-
winna nie tylko czy  ceg y w stabiln  kon-
strukcj  murow , lecz równie  stanowi ba-
rier  dla wnikania wody do wn trza muru. 
A kiedy woda ju  si  tam pojawi (np. po in-
tensywnych, kilkudniowych deszczach), po-
winna umo liwi  jej atwe wyprowadzenie 
poza obr b muru. St d za jedne z najwa -
niejszych w a ciwo ci zaprawy w stanie 
zwi zanym nale y uzna  jej przyczepno
do pod o a oraz przepuszczalno . W trak-
cie eksploatacji budynków mury poddawane 
s  licznym niekorzystnym oddzia ywaniom. 
Zmiany temperatury, wilgotno ci otoczenia, 
a co za tym idzie zmiany liniowe murów, ru-
chy gruntu, itd., powoduj  pojawianie si
w murze napr e . Nawet w ekstremalnych 
warunkach eksploatacji zaprawa nie mo e
p ka  lub traci  kontaktu z ceg . Jest to wa-
runek konieczny, aby zapewni  szczelno
muru, a tym samym uchroni  si  od wyst -
powania wykwitów solnych. 

W kszta towaniu przyczepno ci zaprawy 
do pod o a wapno hydratyzowane nie ma so-
bie równych. W uk adzie cement:wapno:pia-
sek, wapno ma najmniejsze cz stki (do czte-
rech razy mniejsze ni  cement) – Rysunek 1.

Dodawanie wapna do zaprawy cemen-
towej zmienia jej struktur . W miar  jak 

zwi ksza si  ilo  wapna w zaprawie, ro-
nie jej elastyczno , porowato  oraz prze-

puszczalno . Je li zaprawa jest bardziej 
przepuszczalna dla wody ni  ceg a, to ruch 
wilgoci (równie  soli, je li s  obecne) poza 
obr b muru odbywa si  poprzez zapraw .
W wyniku dzia ania tego mechanizmu, za-
prawa staje si  obszarem magazynowania 
zanieczyszcze . Je li stosuje si  natomiast 
zaprawy szczelne i zwarte (cementowe z do-
mieszkami, cementowe hydrofobizowane) to 
ruch wilgoci i soli odbywa si  poprzez ceg y. 
W takim przypadku wysolenia pojawiaj  si
przede wszystkim na licach cegie . Wapno 
zapewnia równie  wyst powanie w zapra-
wach zjawiska samoleczenia si  mikrop k-
ni . Zjawisko to powoduje uszczelnianie 
po czenia murarskiego nawet w ekstremal-
nych warunkach eksploatacyjnych.

Zatem wniosek mo e by  jeden: stosowa-
nie wapna w zaprawach do klinkieru wp y-
wa korzystnie nie tylko na estetyk  muru, 
ale tak e lepsze w a ciwo ci mechaniczne 
i w konsekwencji trwa o  budowli. 
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Elewacja z klinkieru. 
Dlaczego nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne?
W wi kszo ci przypadków, sole pojawiaj ce si  na murze nale y rozpatrywa  w kategoriach estetycznych. Jednak dla 
wielu inwestorów wykwity solne s  na tyle powa nym problemem, e warto po wi ci  im kilka s ów. 

e

 Fot. 1.  Murek zbudowany na cementowej 
zaprawie (bez wapna) do klinkieru.

 Rys. 1 Miejsce po czenia ceg y z zapraw .
Wapno ma najmniejsze cz stki uszczelniaj ce 
po czenie.
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